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3 _ educacional

4 _ administrativo

3.7    sala multiuso  120,82m²
3.8    herbário     21,25m²
3.9    laboratório de microscopia   70,15m²
3.10  laboratório de microbiologia   71,56m²
3.11  laboratório de informática   70,15m²

4.1    hall admnistrativo    28,50m²
4.2    almoxarifado    11,00m²
4.3    secretaria     28,16m²
4.4    lógica e ti     13,42m²
4.5    sala de apoio    18,25m²
4.6    sala de reuniões (2)    19,75m²
4.7    sala direção regional    22,48m²
4.8    sala de coordenação (3)   14,51-16,95m²
4.9    estúdio de gravação    11,31m²
4.10  atendimento pedagógico, etc.   12,48m²
4.11  copa     16,10m²
4.12  gabinete dos docentes (5)   15,75m²

Materialidade
O edifício, em concreto aparente e fachada em 
tonalidade de cinza, busca uma neutralidade 
perante o entorno já consolidado e, junto à 
sua conformação arquitetônica, valorizar o 
existente. Essa neutralidade é quebrada em 
alguns momentos por uma das cores de 
destaque da instituição: o amarelo pinta as 
portas externas do auditório voltadas à praça, 
as tubulações, a escada principal do átrio e a 

parede atrás das chapas que marcam a entra-
da da universidade no embasamento junto à 
rua/praça José Bonifácio.
As tábuas de madeira dispostas na verti-
cal, além das suas funções específicas de 
revestimento e controle solar, trabalham aqui 
também como uma releitura da arquitetura 
colonial, como na edificação do antigo cinema 
de Cazuza Ferreira.

piso em concreto liso
pisos principais
áreas de circulação externa

metal cinza
detalhes de fachada
viga de borda

concreto aparente
bancos
estrutura

madeira
painéis
portas

painel cimentício branco
proteção fachada externa

granilite
pisos internos
bancadas

tábua madeira vertical
brises
paredes

pintura amarelada
escada
instalações

chapa metálica perfurada
proteção fachada externa

elevação noroeste

elevação sudeste
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elevação nordeste

elevação sudoeste

planta n. +19,95

1: 250 

1: 250 

1: 250 

1: 250 

1: 250 

1: 250 

bb bb

aa aa

2.15 2.15

2.15 2.152.16 2.16

2.16 2.16

2.16 2.16

2.14 2.14

2.15 2.15

4.1
4.2 4.4

4.5 4.6 4.6

4.7

4.8 4.8 4.8 4.9
4.10

4.11

4.12 4.12 4.12 4.12 4.12

4.3

3.7

3.9 3.10 3.11

3.8

perspectiva noturna a partir da rua 13 de outubro com o acesso à praça e ao diretório acadêmico

vista interna a partir das escadarias do átrio que busca fortalecer as relações com o entorno 
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